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JAVASLATOK

A Külügyi Bizottság felhívja az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottságot mint illetékes 
bizottságot, hogy állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

1. Határozottan támogatja az átfogó és fenntartható közös európai energiapolitika 
kialakítására irányuló törekvést, és kiemeli, hogy ennek tartalmaznia kell egy koherens, 
stratégiai és összpontosított külső komponenst, ahogy azt a Bizottságnak és a Tanács 
főtitkárának/főképviselőjének az „Európa energetikai érdekeit szolgáló külpolitikáról” 
szóló dokumentuma hangsúlyozza;

2. emlékeztet arra, hogy komoly változások zajlanak a globális gazdasági és politikai 
rendszerben, ami a világ energiaigénye és a kőolajárak meredek növekedése kíséretében 
olyan helyzetet fog előidézni, ahol az energiapiacot a jelentős globális szereplők stratégiai 
érdekei határozzák meg, a geopolitikai erőegyensúlyt pedig az energiáért folytatott harc 
befolyásolja;

3. emlékeztet arra, hogy a világ olaj- és gázkészleteinek jelentős része instabil régiókban és 
tekintélyelvű kormányokkal rendelkező államokban koncentrálódik; hangsúlyozza, hogy a 
politikai környezet alacsony szintű kiszámíthatósága és az, hogy a kérdéses kormányok 
kevéssé tartják tiszteletben a demokratikus és az emberi jogokat, fokozza a külföldi 
befektetőkkel és energiafogyasztókkal szembeni visszaélés kockázatát és akadályozza az 
őszinte és tartós kapcsolatok kialakítását;  rámutat, hogy az EU és energiaszállítói a 
globális energiapiac részei, amelyen belül jelentős mértékben kölcsönösen függenek 
egymástól; 

4. hangsúlyozza, hogy az EU tekintélyelvű kormányokkal rendelkező országokkal szembeni 
jelenlegi sebezhetősége és nagy mértékű energetikai függősége komolyan veszélyezteti a 
hiteles, hatékony és következetes közös kül- és biztonságpolitika kidolgozását, különösen 
az EU alapját képező értékek tiszteletben tartása, támogatása és előmozdítása 
tekintetében;

5. az EU korlátozott számú energiatermelőtől és szállítási útvonaltól való függőségét az EU 
stabilitását és jólétét fenyegető súlyos kockázatnak tartja; aggodalmát fejezi ki amiatt, 
hogy ez gyengíti az EU arra vonatkozó képességét, hogy hatékonyan támogassa a 
nemzetközi szabályok tiszteletben tartását, stabilizálja a globális rendet, és ösztönözze a 
jogállamiságot az energiatermelő országokban; 

6. úgy véli, hogy a globális energiapiacon az előreláthatóság biztosítása és az energiaellátás 
biztonságának szavatolása nemcsak gazdasági vagy környezetvédelmi kérdés, hanem 
mindenekelőtt súlyos politikai következményekkel járó, stratégiai jelentőségű kérdés;

7. létfontosságúnak tartja, hogy az EU által létrehozandó közös energiapolitika fokozza az 
EU mint globális szereplő erejét és hitelességét, tegye lehetővé az EU számára, hogy 
aktívan részt vegyen a globális energiapiac alakításában, biztosítsa az EU energiaellátását 
a viszonosság elvének az EU harmadik országokkal fenntartott kapcsolataiban történő 
alkalmazása révén, támogassa a fenntartható fejlődést és erősítse önellátását; felhívja a 
tagállamokat, hogy tegyenek megfelelő lépéseket az ilyen közös politika lehetővé tétele 
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érdekében;

8. üdvözli a Bizottságnak az európai uniós energiapolitika stratégiai felülvizsgálatára 
irányuló javaslatát; azonban arra ösztönöz, hogy ennek nem egy cselekvési tervet kell 
eredményeznie, hanem egy teljesen kialakított, konkrét célkitűzésekkel, 
kötelezettségekkel és lépésekkel rendelkező európai energiastratégiát, amely szavatolja a 
közös intézkedések végrehajtását, erősíti a tagállamok, valamint az EU és a világ többi 
része közötti szolidaritást, és biztosítja a külső energetikai kapcsolatok és a tagállamok 
belső energiapolitikái terén az egész EU általi koherens cselekvést; 

9. felhívja a Bizottságot és a Tanácsot, hogy az energiapolitika első stratégiai felülvizsgálata 
után indítsanak el egy gyors politikai eljárást annak érdekében, hogy a teljesen hatékony 
közös energiapolitika felé vezető úton tett első lépéséként elkészítsék az európai 
energiastratégiát; követeli, hogy az Európai Parlament nézeteit megfelelően vegyék 
figyelembe;

10. hangsúlyozza, hogy csökkenteni kell az EU olaj- és gázfüggőségét; üdvözli a Bizottság 
arra irányuló javaslatát, hogy hozzanak létre egy átfogó stratégiai célkitűzést a 
biztonságos és alacsony széntartalmú energiaforrásokból származó energiának az EU 
energiamixében elérendő minimális szintjére vonatkozóan; megjegyzi, hogy egy ilyen 
célkitűzésnek az európai energiastratégia részét kell képeznie; hangsúlyozza az EU 
energiafüggőségének elkövetkezendő évtizedekben történő csökkentésére vonatkozó 
indikatív és célirányos menetrend szükségességét;

11. úgy ítéli meg, hogy mivel az energetikai függetlenség elérése az EU számára jelenleg 
lehetetlen, az EU energetikai stratégiájának sokféle energiaforrás, szállító és útvonal 
kombinációjára, valamint transznacionális beruházásokra kellene építenie a globális 
energiapiac stabilitásának és kiszámíthatóságának fokozása – tekintettel a globális 
kölcsönös függőségekre – érdekében;

12. hangsúlyozza, hogy a stratégia létfontosságú pillérei közé kell tartoznia az EU-t olajjal és 
gázzal ellátó infrastruktúra fejlesztésére vonatkozó közös egyetértésnek, amely biztosítja a 
tagállamok által hozott stratégiai döntések koordinációját; támogatja az ellátás és a 
tranzitútvonalak földrajzi kiindulópontjainak diverzifikálását;

13. rámutat arra, hogy a nemzeti villamosenergia- és gázinfrastruktúrák összekapcsolásának 
fokozása erősíti az EU szükséghelyzetek elhárítására vonatkozó képességét; felhívja a 
Bizottságot, hogy a tagállamok és régiók energiaellátás terén jelentkező 
veszélyeztetettségének a Bizottság által végzett elemzését és értékelését mélyítse el és 
szélesítse ki annak érdekében, hogy az ilyen elemzések ezután a konkrét és gyors 
intézkedéseket tartalmazó – az EU-n belüli energiaáramlás előtt álló technikai akadályok 
felszámolására irányuló –terv alapjául szolgáljanak ;

14. felhívja a Bizottságot, hogy a tagállamokkal szoros együttműködésben dolgozzon ki 
programot a szállítóknál jelentkező zavarok esetén az energiabiztonság szavatolásához 
szükséges gáztároló létesítmények építésének támogatására;

15. támogatja a tagállamok között az energiaellátás megszakadásainak megelőzése terén 
folytatott és az energiaellátási válságok esetére vonatkozó együttműködést; hangsúlyozza 
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a hatékony és integrált európai uniós szükséghelyzeti mechanizmus szükségességét

16. üdvözli az energiaközösségről szóló szerződés, mint a Délkelet-Európa stabilizálásához 
való lényeges hozzájárulás projektjét, amely az energiapiacok nyitottságára és az európai 
tranzitútvonalak biztonságára irányul; felhívja a Bizottságot, hogy készítsen tervet az 
energiaközösség Norvégiára és Törökországra, valamint az európai szomszédsági 
politikába bevont valamennyi országra történő fokozatos kiterjesztésére;

17. ösztönzi az EU-t, hogy a nagy olaj- és gázfogyasztó országokkal – különösen az Egyesült 
Államokkal, de emellett Japánnal, Kínával és Indiával is – szoros párbeszédet folytatva 
vállaljon aktív szerepet a piaci szabályokon alapuló, stabil és kiszámítható globális 
energiapiac létrehozása érdekében; felhívja az EU-t, hogy törekedjen az 
energiakereskedelemre vonatkozó rendelkezések WTO-szabályok közé történő 
felvételére, ami lehetővé tenné, hogy ez a szervezet olyan nemzetközi közvetítővé váljon, 
amely képes az energiaszállításra és -elosztásra vonatkozó viták rendezésére; úgy ítéli 
meg, hogy Oroszország WTO-tagsága hozzá fog járulni a szállítási szerződések 
átláthatóságához és biztonságához, valamint a jobb beruházási környezethez;

18. sürgeti a Bizottságot, hogy az Oroszországgal és Ukrajnával folytatott tárgyalásai során 
helyezzen nagyobb hangsúlyt az energiabiztonság problémájára;

19. létfontosságúnak tartja, hogy az EU továbbra is töltsön be vezető szerepet az 
éghajlatváltozás elleni küzdelemben, és törekedjen Kiotói Jegyzőkönyv céljainak 
elérésére; szükségesnek tartja a megújuló és tiszta energiaforrások és az energia-
megtakarítást és -hatékonyságot szolgáló technológiák fejlesztésére irányuló uniós 
törekvések integrálását az EU külkapcsolatainak valamennyi szintjébe, a Johannesburgban 
2002-ben elfogadott globális fenntartható fejlődési napirendnek megfelelően;

20. hangsúlyozza, hogy átlátható, kölcsönösen előnyös stratégiai keretben kell rögzíteni a 
jelentős energiaszállító országokkal fenntartott kapcsolatokat; támogatja az EU és 
Oroszország közötti energetikai párbeszédet, amelynek során figyelembe veszik az orosz 
és az európai energetikai infrastruktúrákba történő szükséges beruházásokat, amennyiben 
biztosítják a jogállamiságot, mindkét fél tiszteletben tartja a piaci szabályokat, mind a 
kínálat, mind a kereslet biztonságának szavatolása érdekében; hangsúlyozza azonban a 
párbeszéd hatékonysága – a tagállamok cselekvéseinek szoros koordinációján és a közös 
értékekre alapozott valódi partnerség fejlesztésén alapuló koherens politika révén történő 
– biztosításának kiemelkedő fontosságát;

21. az energetikai együttműködés alapvető elvének tartja a piaci hozzáférés viszonosságát és a
piaci szabályok tiszteletben tartását; ezért úgy véli, hogy a hozzáférés viszonosságát nem 
lehet alkalmazni olyan helyzetben, ahol az orosz energiapiacot az állam hatalmi 
érdekeinek eszközéül szolgáló állami monopólium ellenőrzi; e tekintetben felhívja 
Oroszországot, hogy tartsa be a nyitottságra, átláthatóságra és tisztességes versenyre tett 
ígéretét, és haladéktalanul ratifikálja az 1991-es Energia Charta Szerződést; ezért úgy ítéli 
meg, hogy az EU és Oroszország közötti energetikai kapcsolatoknak a megújított 
partnerségi és együttműködési megállapodás szerves részét kell képezniük.



PE 376.582v02-00 6/6 AD\634350HU.doc

HU

ELJÁRÁS

Cím Az európai stratégia az energiaellátás fenntarthatóságáért, 
versenyképességéért és biztonságáért című zöld könyvről

Hivatkozások 2006/2113(INI)
Illetékes bizottság ITRE
Véleményt nyilvánított

A plenáris ülésen való bejelentés 
dátuma

AFET
15.6.2006

Megerősített együttműködés - a plenáris 
ülésen való bejelentés dátuma
a vélemény előadója

A kijelölés dátuma
Josef Zieleniec
21.6.2006

A vélemény korábbi előadója 
Vizsgálat a bizottságban 14.9.2006 10.10.2006
Az elfogadás dátuma 10.10.2006
A zárószavazás eredménye +:

–:
0:

48
2
4

A zárószavazáson jelen lévő képviselők Angelika Beer, Panagiotis Beglitis, Monika Beňová, Simon Coveney, 
Ryszard Czarnecki, Giorgos Dimitrakopoulos, Jas Gawronski, Maciej 
Marian Giertych, Ana Maria Gomes, Alfred Gomolka, Richard 
Howitt, Jana Hybášková, Ioannis Kasoulides, Bogdan Klich, Helmut 
Kuhne, Vytautas Landsbergis, Edward McMillan-Scott, Willy Meyer 
Pleite, Francisco José Millán Mon, Pasqualina Napoletano, Annemie 
Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols i Germà, Cem Özdemir, Tobias 
Pflüger, Lydie Polfer, Michel Rocard, Raül Romeva i Rueda, José 
Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Emil Saryusz-Wolski, 
György Schöpflin, Gitte Seeberg, Hannes Swoboda, Konrad 
Szymański, Antonio Tajani, Paavo Väyrynen, Ari Vatanen, Jan 
Marinus Wiersma, Luis Yañez-Barnuevo García, Josef Zieleniec

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) Alexandra Dobolyi, Árpád Duka-Zólyomi, Hélène Flautre, Michael
Gahler, Tunne Kelam, Miguel Angel Martínez Martínez, Yiannakis 
Matsis, Rihards Pīks, Aloyzas Sakalas, Inger Segelström

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) 
(178. cikk (2) bekezdés)

Elspeth Attwooll, Christopher Beazley, Hanna Foltyn-Kubicka, 
Toomas Savi, Diana Wallis

Megjegyzések (egy nyelven állnak 
rendelkezésre)

...


